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(משמאל)* פרידמן
נויזר אודי עס *

ו כולם יסכימו — יתחרט מהם אחד שאם
 כבר יש כיום, אך המקורי. לשיבוץ יחזרו
שונות. גירסאות שתי

 עד בתוקף זה שהסכם טוען קקיש מייק
 שהוא מאחר אותו, להבין אפשר היום.

להתחרט. שרוצה זה
 בטל שההסכם טוען לעומתו, פטרסון,

 הפסיקו הם לדבריו, חודשים. שלושה לפני
לתקו לאורגינלים חזרו ההחלפה, את אז
 ולבצע לחזור החליטו בסופה, נסמן. פת
 בלי סופי. באופן הפעם — ההחלפה את

חת־שתיים־שלוש. להתחרט
 פחות לא הרחב הציבור את שעניין מה

 ישפיע כיצד השאלה היתה מהחילופין,
בנבחרת. השניים של מישחקם על העסק כל

 תהיה לא עצמם, וקקיש פטרסון לדעת
 שיתוף- •על שלילית השפעה כל לפרשה
בנבחרת. ביניהם הפעולה

 דומה: בדיעה היה הנבחרת מנהל גם
ימשי לא הבחורים ששני הרושם לי ״יש

 כמו ביניהם ידידותיים כל-כך להיות כו
 שזה חושב לא אני ״אבל הצהיר, כן,״ לפני
במשחקם. יפגע שזה לדרגה יגיע

 השחקן של הפרטי אושרו הכל, ״אחרי
משחקו. לצורת מאוד חשוב

 הם כאילו אותם לראות יש דעתי, ״לפי
חד חברות להם ובחרו התגרשו, פשוט
?״ בזה מיוחד כל־כך מה שות.
 סוזן לדעת שרצתה מה גם בדיוק זה

 הפירסומת מכל נבוכה •מאוד ״אני :קקיש
 כל- ״מה לעיתונאים. סיפרה בה,״ שזכינו

 שנפרדו נשואים זוגות בשני מיוחד כך
החדשה?״ אהבתם עם מחדש והתחברו

יודעת. לא שאני בחיי

וירדים נשים החליט האלונים

ה ד לי

אץ ביום שו הוי

בשי שמן ומנכ״ל במיל. אלוף־מישנה
 בימים הפך ג׳יבלי בנימין פעיל רות

 אשמה הפעם לסבא. נוספת פעם אלה
בירו הארץ סופר של אשתו תמי, בכך

ליפשיץ. איתן שלים
מש בנותיו מעשי אין עצמו ג׳יבלי על

 הולך הוא כבר, אם לרעה. כלל פיעים
 רעמתו לנכד. מנכד לשנה, משנה ומצעיר
המרק- רגליו ומתארכת, הולכת וללבנה

ג׳יבלי

מחו וגם — הריקודים ריצפת על דות,
 ולפעמים ויותר, יותר מגביהות — לה צה
 לסוף יורדים אתם אם מצטדדות, גם

דעתי.
זק לעיניים נחת מהווה הוא ובכלל

 ביום רק אחרים. וסבתות סבים של נות
פע בבוקר, שמונה בשעה השבוע, השני

ס קפה יושבי כל רו דו סו ק  תל- הצפון א
ט מכונית למראה עיניים, אביבי אנ לי  הו

 טיפ- וממנה הקפה, מול שנעצרה ההדורה
מק חתיכות שלוש החוצה מעדנות טפו

 אחרת זרוע על נשענת אחת כל סימות,
ג׳יבלי. של

 שוב היותך את לחגוג דרך לא זו ואם
דרך. כן מה כבר יודעת אינני לסבא,

ומרילין קקיש פוזן, פטרסון,

ך א אי שתה הי ת ע ה א ע ז ז  בול לקלו
ם ם, ליו אי שו שון. הילד עם הני הרא

שון הילד א הרא לדה בעצם הו ה י פיי ה פ  י
ד, ת שקיבלה מאו א גלית. השם א הי  ו
ת פרידמן, לטלי נולדה ם מלכ מי  ה
ק קויש, אבי ולבעלה ,1969 ם בדיו  ביו

שני השנה הם. ה אי שו לני
ה ת מה תשורה זו הי עי ד נ ם מאו  ליו

ד השנה. חו ת כל לאחר ביי שעב הסערו
ם בכלל שהגיעו עד בני־הזוג, על רו  ליו

ם אי שו הראשון. הני
ם שהגיעו עד ם ליו אי שו  הראשון, הני
הלו אבי טלי ני מן ו  שנמשך סוער, רו

ת קו ס פ ה ת, ב ש לאורך סוערו שנים. חמ
ד של בנו אבי, ח הלי א מנ  מיפעל מ
מנו יצא הענק, הארגז ה כל עם בז פ הי

ת ת פיו רניו תו ת. שהיו ה ם בתורנו ל  או
מן כל במשך ם טענו הז צי מי ש מ  שבעצם ה
ה ת בראש. טלי רק לו הי

שב צדקו, שהם כנראה ח ת  בעובדה בה
א שבסוף ס הו א הכני ק ה דוו ת מ אל או

ת ח פה. ת חו ל
הו, ה ועכשיו ז א גלית. ב

ה מונ ת של ת ה גלי ננ ת אי מסר  עדיין נ
ם, ר לפירסו ח א א מ ת ב ס ה ה ש ר מ  טפו־ א
ה טפו״טפו, רעה. עין עושה ז

רי שנה ח ת בכתר שזכתה א ה מלכ
ם, ן מבין טלי, נבחרה מי מו ת, ה עמדו  מו

אז גולדסטאר. לנערת גם אה לא מ צ מ  נ
ה ה ל פ חלי מתה, שתתחרה מ א וכך בר  הי

כה שי מ ם, עד לקבל מ די היו ש, מי  חוד
ת ת בירה. ארגזי של כמו לו צי א ת, ה ב  מחיי

לעשות. מה
מי זה, ל. בי שחזרה חו תה כ בי  מבית־ ה

ם לי חו ת, עם ה ה גלי מ ה ד ת טלי נ ב לגלו
ת פתח מה הבי  ארגזי ארבעים של ערי

ם בירה. אי ל כולם. מ
ה ת שמאפשר מ ל לגלי חי ת ה ת ל דר א

ם כה חיי ת ב חיו ם כלומר, רבה. בנו  א
א ת הי ב ה בירה. או

טלי

 בכובד־ ההחלפה את שקלו הם הילדים,
 פטר־ השבוע הסביר הדיונים, בסוף ראש.

ההחלפה: סיבות את סון
 יותר, משכילה אשה לו ביקש ״•מייק
 ואילו אשתי. כמו בדיוק יותר. תוססת

 מידת־ההשכלה בכלל לי משנה לא אני,
שהם. כמו בני־אדם מקבל אני מישהו. של

 יותר מעוניין שהוא מייק החליט ״כך
 החלטתי ואני אשתו. בסוזן, מאשר באשתי

 היא בשבילי, בסוזן. יותר מעוניין שאני
המושלמת. האשד,
 אותי, לקבל מעוניינת היתד, סוזן ״גם
 הרגשנו סמן וגם אני גם מייק. את במקום

הרגשתי תמיד למשל אני כבולים. כן לפני

 דבר לכל אישור לקבל מרילין, עם צורך,
מרגי וסוזן אני עכשיו, לעשות. שעמדתי

חופשיים.״ שים
הארבעה כל הסכימו בוצעה, כשהעיסקה

 לעיסקות מזמן כבד הפכו חילופי־נשים
 לעומת שלמה, משפחה חילופי שיגרתיות.

חדשה. עדיין הם זאת,
 רק קדה זה טוב, דבר כל כמו בינתיים,
 טוב, דבר כל כמו כן גם אולם, באמריקה.

 נרצה אם אלינו, גם יגיע שזה להניח יש
 נטו, חילופי־הנשים כמו נרצה. לא ואם
הילדים. בלי

 הבייזבול אלופי שני הם המחליפים
המשח קקיש, ומייל! פטרסון פריץ

 שני המפורסמת. היאנקי׳ס בנבחרת קים
 מילדות, טובים חברים גם שהם השחקנים,

 בחורף משפחותיהם את להחליף החליטו
 עכשיו, רק פרצה הסערה אולם שעבר.

ה לעיסקת מהשותפים שחצי כשהתברר
ממנה. מרוצים לא חבילה

 של אשתו פוץ, עם כיום חי פטרסון
 רואה החדש והזוג בנותיה, ושתי קקיש,

 לו שלקח קקיש, אבל בעולמו. נחת רוב
 התחרט, בניה, ושני פטרפץ מרילין את

 אינם שהם הודיעו כבר ומרילין והוא
ביניהם. היחסים את להמשיך מתכוננים
 שמה להבין צריך ובראשונה, ״בראש

הסבי סתם,״ נשים חילופי היה לא שעשינו
 היה לא ״זה המרותק. לציבור הארבעה רו

 בעצם אנחנו מיניים. לצרכים כזה משהו
נשים.״ סתם לא משפחות, החלפנו

 ב־ נישאו — המקוריים — הקקישים
בגלל כן. לפני שנה והפטרסונים ,1965

שוב ג׳יבלי
סבא פעם


